
Vandre rute: 
Elmelyvej, den ”hemmelige sø” Assenbæk, 

Magrethe skoven, Kildelunden. 

 Længde 8,5 km 

 
 

 



Vi starter, som altid, ved Hodde Tistrup Hallen, der er nemt at parkere og 
et godt udgangspunkt for ture. 

Gå ad Lærkevej mod Bøgevej, ved Bøgevej hold til højre mod Kastanievej, 
ved Kastanjevej hold til venstre mod Storegade, ved Storegade hold til 
højre, ved Torvet gå mod Odinsvej og ved enden af den, tag et kik ned 
mod den lille sø, det er en rasteplads for ænder der er på træk.  

           
Fortsæt mod broen. Lige inden broen, går der en grusvej til venstre, gå 
med Elmelyvej, og fortsæt med den. 

           
Du kommer til en gårdsplads, her holder du til højre, og går rundt om 
udbygningen, og følger vejen. 

            
 

 

 



Du går ned af alleen mod Vardevej. Skovene på begge sider af vejen er 
plantet år 2010, og er privat ejet, og der er ikke adgang til skoven. 

Gå over Vardevej, med skovvejen til venstre, når du når til en vej der både 
føre til Vardevej og fortsætter rundt til højre, hold til højre. 

         
Over for gården, på venstre hånd, kan du se en gravhøj. 

Du fortsætter rundt med vejen til du kommer til en gård på din højre 
hånd. 

 
Gå rundt om gården og følg vejen til du når en markvej der går ned til 
højre. 



                           
Der hvor markvejen går ud på marken, holder du til højre, og følger stien. 

For enden af stien, holder du til venstre 

.      

Følg skovstien ind i skoven. 

                                     
 

 



Lidt fremme, skal du gå ned gennem dalen. 

 
Over dalen hold til venstre, gå til højre ind mellem træerne og følg 
skovvejen lige over for. 

 
 

 



For enden af skovvejen hold til venstre, og der efter til højre. Hold 
derefter til venstre, og gå ned ad lysningen og hold til højre op ad 
skovvejen og hold til venstre. 

          
Ned til venstre kan du se søen, følg dyresporet ned til søen, og nyd det 
smukke udsyn. 

          
Gå op ad dyresporet igen og følg skovvejen op til rundbuehallen og følg 
træerne til bommen. 

         
Gå ned til Assenbækvej 

 

 

 

 



  

og føl den ned mod Spejderhytten. 

       
Vi går ind i skoven. 

   
Fortsæt til du når til en trægangsti, kast et blik på de begroede træer. 

Fortsæt over trægangstien til du når en høj der er dækket med lyng, en 
lille stump hede midt i skoven. 



     
Fortsæt over, eller uden om højen, og vi bevæger os ind i Margrethe 
Skoven. 

      
Lidt inde i skoven går der en skovvej til højre, vi vælger den. 

Du kan også vælge at gå lige ud, men der er tit lidt opkørt jord på vejen, 
så vi vælger den ind gennem skoven. 

For enden af vejen holder du til venstre, og fortsætter et stykke hen, og 
går til højre ned til skovsøen. 



                
Fra skovsøen går du op til skovvejen og holder til højre. 

Følg vejen til den ender, og hold til højre. 

      
Et stykke hende af stien, hold til venstre. 

Nu går vi ned til Kildelunden. 

      
Følg stien, langs bækken til du når kilden, gå derfra op ad bakken forbi 
gården, ud til vejen og hold til højre. 



    
For enden af grusvejen, hold til venstre og tag cykel/gangstien til Tistrup. 

     
Jeg håber du/I har nyd turen. Har i ting der bør ændres, eller noget der 
kan tilføjes så skriv eller ring tonni@tonni-nikolajsen.dk mobil 29805616 

Ruten er ca 8,5 km 
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